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GODS PÅ BANE KAN BLI EN SUKSESS,

MEN IKKE MED DAGENS RAMMEBETINGELSER
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CargoNet er Norges ledende
godstogaktør

• 70 % markedsandel

• Nettverk som dekker hele Norge

• Opp til 4 daglige avganger

• Erstatter 580.000 lastebilturer årlig
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Markedet har falt siden 2008, og mistet markedsandeler til veitransport
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Utvikling volum kombinerte jernbanetransporter i Norge (antall TEU) 

Kilde: NHO Logistikk og Transport
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Vi opplever nå flere positive 
drivere for mer gods på jernbane

• Forventet 70-100% vekst i
transport av gods frem mot 2050

• Transportsektoren i Norge skal
redusere utslippene med 50% 
innen 2030

• Økt interesse for bærekraftige
transporter hos vareeiere, 
transportører og konsumenter
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Positiv utvikling i punktlighet gir økt interesse for CargoNets løsninger

2016
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Utvikling i punktlighet til kunde (andel tog med levering innen 15 minutter) 

Kilde: NHO Logistikk og Transport

Snitt 2013-2015: 91,4 % Snitt 2016-2019: 94,4 %



INTERN 

7

Vi lykkes ikke uten gode rammebetingelser
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Utfordring 1: Meget krevende
konkurransesituasjon mot vei

• Store investeringer i bedre veier

• Myndighetene tillater lengre lastebiler i
økende grad

• Fortsatt betydelig bruk av billige
utenlandske sjåfører

Enhetskostnadene for gods på 
vei går ned
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Utfordring 2: Vanskeligere
rammebetingelser innad i jernbanen

• Systemkostnadene i jernbanen gir svekket
konkurransekraft mot vei

• 270 % prisøkning på 2 år for baneavgifter

• Innføring av ERTMS

• Ingen kompensasjon for planlagte banearbeider

• Vanskeligere tilgang til infrastrukturkapasitet og
ruteleier for godstog

Enhetskostnadene for gods på bane 
går opp
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RIKTIGE RAMMEBETINGELSER KAN GJØRE GODS PÅ BANE EN SUKSESS

1. Målet om godsoverføring fra vei til sjø og bane må opprettholdes

• Gods på bane er viktig virkemiddel for å nå Norges miljømål

2. Tiltak må settes inn for å gjøre gods på bane mer konkurransedyktig

• Lengre tog og mer effektive terminaler

• Systemkostnadene i jernbanen må reduseres, og baneavgiften bør avvikles

• Økonomisk stimulering nødvendig også etter 2021

3. Godstog må gis kapasitet og prioritet for å kunne vokse

• Myndighetene må akseptere at det kan gå ut over persontogtrafikken
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